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Bronius Karbočius gimė 1922 m. sausio 14 d. Kėdainių aps. Dotnuvos vls. 
Kutiškių k. Tė vai tu rė jo 8 ha že mės, so dy ba bu vo tvar kin ga. 1945 m. stri bai su ėmė 
tė vą Simoną Karbočių, iš si ve žė vi są tur tą. Veng da mas mo bi li za ci jos į sovietinę 
armiją, B. Kar bo čius įsi dar bi no Kė dai nių ke lių val dy bo je ir Jos vai niuo se sta tė til tą 
per Šuš vę. Bu vo su im tas, tačiau iš Jos vai nių areš ti nės pa bė go ir iš ėjo par ti za nau ti 
to liau nuo gim tų jų vie tų. 

Buvo veik lus, tarp drau gų tu rė jo au to ri te tą, greit suor ga ni za vo par ti za nų 
bū rį. 1946 m. B. Karbo čiaus-Bi tės bū rys (apie 12 žmo nių) pri klau sė Da nie liaus 
Vai te lio-Briedžio vado vau ja mai Vy čio apy gar dai ir vei kė Kė dai nių, Sur vi liš kio 
vals čių teritorijo se. 1947 m. pra džio je, va do vau da mas trims ko vos ben dra žy-
giams, jis už puo lė Kėdai nių areš ti nę ir po kau ty nių su ap sau ga iš lais vi no ka li nius. 

Pasak ben dra žy gių, B. Karbočius bu vo do ras žmo gus, op ti mis tas, gebėjo 
nuramin ti sa ve ir ki tus, bū ry je lai kėsi griež tos tvar kos, sėk min gai ko vo jo su skun-
di kais, pri si dedančiais prie žmo nių trė mi mo.

1949 m. ba lan džio 20 d. Vyčio apygardos va do Al fon so Sme to nos-Žy gau do 
įsa ky mu bu vo įsteig tos Brie džio ir Kriš ta po nio rink ti nės, taip pa va din tos pir mų-
jų apy gar dos va dų garbei. Brie džio rink ti nė je, kuri apė mė Uk mer gės ir Kė dai nių 
ap skri ty se veikusius par ti za nų bū rius, su da ry tam 4-ajam ra jo nui iš pra džių va do-
va vo Al bi nas Bur bu lis-Žilvi nas, vė liau – B. Kar bo čius-Bi tė.

B. Kar bo čius du kar tus bu vo pa te kęs į pa sa las, kai iš si gel bėti at ro dė be vil tiš-
ka. 1945 m. sau sio 25 d. iš ap su ptos Se rei kų so dy bo s Peiks vos kai me (Kėdainių 
aps. ir vls.) iš si verž ti pa vy ko tik jam vie nam, o bendražygiai Pra nas Plan čiū nas 
ir Al fon sas Pet raus kas žuvo. Ki tą sy kį iš veng ti mir ties jam pa vy ko 1951 m. lie pos 
2 d., kai kau ty nė se So cių miš ke prie Bakai nių kai mo (Dotnuvos r.) žu vo Liu das 
Au gus-Belužis, Bo les lo vas Kli mas-Atlantas, Faustas, Va le ri jo nas Ra ba čiaus kas-
Pa va sa ris ir Vin cas Se rei ka-Jo ke ris. 

Per šiuos tra giš kus įvy kius B. Kar bo čius-Bi tė net ne buvo su žeis tas, ta čiau 
liko vienas, nes žu vo pas ku ti niai jo bū rio par ti za nai. Te tu rėdamas TT pis to le tą, iš 
Kė dai nių ap skri ties jis pa si trau kė į Panevėžio miš kus, kur bu vo pri sta ty tas Ba ra-
naus ko bū rio va dui Kaziui Ja no niui-Šnekučiui. 

Par ti za no Alek so Vai te lio žo džiais ta riant, „čia par ti za nai žie mą va sa rą gy ve-
no krūmuo se, ant že mės, o Kar bo čius bu vo bun ke rių spe cia lis tas“. Jo vadovauja-
mi partizanai išsi kasė du bun ke rius. Vie na me jų pas gyventoją Alek siū ną (Panevė-
žio r. Kut ro nių k.) B. Kar bo čius gy ve no nuo 1951 m. rug sė jo iki 1952 m. pa va sa rio 
kar tu su A. Vai te liu, mo kė jį spaus din ti rašo mą ja ma ši nė le, šif ruo ti teks tus.

B. Kar bo čius kei tė dis lo ka ci jos vie tas ir slapyvardžius. Par ti zanau da mas Kė-
dai nių ap skri ty je, va di no si Bi te, vė liau – Skra jū nu, Neptū nu, o kai 1951 m. rug sė-
jo mėn. bu vo pa skir tas Vy čio apy gar dos va du ir Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus 
Mindaugo) srities šta bo na riu, do ku men tus pa si ra ši nė jo Al gi man to sla py var džiu. 
1952 m. pa skir tas Lie tu vos lais vės ko vos są jū džio Ta ry bos na riu.

B. Kar bo čius buvo vedęs. Ku ni gas Švam ba ris Šventyb ras čio baž ny tė lė je (Kė-
dainių aps.) 1949 m. jį su tuo kė su Jo a na Valentinavi čiū te. Per pas ku ti nį su si ti-
ki mą, tar si nu jaus da mas ar tė jan čią mir tį, jis ati da vė žmonai sa vo ves tu vi nį žie-
dą, ku rį taip sau go jo ir brangino. Žmo na iš sau go jo jo pas ku ti nį laiš ke lį, ra šy tą 
1953 m. sau sio 24 d.

Žuvo B. Karbočius 1953 m. sausio 26 d., verždamasis iš apsuptos Dambraus-
kų sodybos Šilagalio kaime (Panevėžio r.). Kartu žuvo jo adjutantas Viktoras Ma-
žeika-Vanagas.

1998 m. gruodžio 22 d. Broniui Karbočiui pri pa žin tas ka rio sa va no rio sta tu-
sas, Lietuvos Res pub li kos Pre zi den to 1999 m. sausio 29 d. dek re tu jam su teik tas 
pul ki nin ko laips nis, 1999 m. gegužės 19 d. dek re tu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 
3-iojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius) (po 
mirties).

Parengė Rūta Trimonienė

Vyčio apygardos partizanai. Iš kairės: Briedžio rinktinės 4-ojo rajono vadas Bronius Karbo-
čius-Bitė, apygardos vadas Alfonsas Smetona-Žygaudas, Briedžio rinktinės vadas Mykolas 
Šemežys-Aras, Putinas ir du neatpažinti partizanai (iš Genocido aukų muziejaus fondų)

Stogastulpis 1953 m. sausio 26 d. žuvusiems paskutiniam Vyčio apygardos vadui, Šiaurės Rytų 
Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities šta bo na riui Broniui Karbočiui-Bitei ir jo adjutantui Vikto-
rai Mažeikai-Vanagui atminti. Stogastulpio ir įrašo pagrindiniame jo fasade vaizdas. Panevėžio r. 
Velžio sen. Šilagalio k. Aut. tautodailininkas Rytis Zavadskis. Atidengtas 1995 m. rugpjūčio 23 d. 
Nuotr. R. Trimonienės, 2001 m. ir 2004 m.


